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ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE JULHO DE 2015 

 

No dia treze do mês de julho de dois mil e quinze, no auditório da Casa dos Conselhos, 

situado à rua Estrela do Sul, 156, bairro Santa Tereza foi realizada a segunda sessão plenária 

extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA/BH. Estiveram presentes conselheiros (as), convidados (as), colaboradores (as), 

observadores (as) e integrantes da Secretaria Executiva do CMDCA/BH. A lista com os 

nomes e assinaturas dos participantes, justificativas de ausência e materiais referentes às 

matérias encontram-se anexos a esta ata. Às 14h25m a Presidente Márcia Alves iniciou a 

sessão agradecendo a presença dos (as) conselheiros (as) e colaboradores (as) e fez a 

chamada. Foi registrado o quórum de 17 (dezessete) conselheiros (as) presentes, sendo 08 

(oito) governamentais e 09 (nove) da sociedade civil. Justificaram ausências os (as) 

conselheiros (as) Thiago Satiro Salvador (SMPL) e Maria Thereza Nunes Martins Fonseca 

(SMPS) pelo governo e Andrea Patricia Ferreira (ASMEC), Herbert Emil Knup (IBML), 

Regina Helena Cunha Mendes (Asspron) e Elen Regina de Couto Silva (Instituto HaHaHa) 

pela sociedade civil. Em seguida Márcia Alves informou que o Secretário Herbert Knup 

estava de férias e portanto, as atas não seriam apreciadas. Foi votado e aprovada a pauta por 

16 (dezesseis) votos favoráveis e 1 (um) voto de abstenção. 1º PONTO – 25 anos do Estatuto 

da Criança e do Adolescente-ECA A presidente do CMDCA/BH, Márcia Cristina Alves 

chamou à mesa para dar as palavras inicias as autoridades: Deputado Nilmário Miranda, os 

vereadores Pedro Patrus e Tarcísio Caixeta e representante do Deputado Paulo Lamac. Marcia 

Alves passou a palavra ao Vereador Tarcísio Caixeta que cumprimentou a todos e agradeceu a 

Marcia Alves pela gentileza de convidá-lo a participar das comemorações da data de hoje, 25 

anos do ECA. Ele ressaltou a importância de prestigiar esses eventos voltados à causa das 

crianças e adolescentes. Em seguida o Vereador Pedro Patrus agradeceu o convite e informou 

que foi reativada a frente de defesa dos Direitos da Criança Adolescente na Câmara Municipal 

de Belo Horizonte e ressaltou a sua importante parceria com a PBH/CMDCA. Ele ressaltou a 

importância do CMDCA em defender o ECA e sua aplicação, que o conselho é um espaço de 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DomDia


discussões importante da sociedade. Ele citou alguns retrocessos no direito da criança e do 

adolescente, e a importância do momento que estamos vivendo e a obrigação de lutar e 

manter que o poder público cumpra o ECA. Ele finalizou agradecendo o convite. O Deputado 

Nilmário Miranda falou da agenda comemorativa do dia e ressaltou a importância dessa data. 

Ele ressaltou ainda a valorização da participação da comunidade e a importância do CMDCA, 

instancia de participação social. Marcia Alves agradeceu a participação de todas as 

autoridades e convidou o Grupo de Teatro do Mob’s que fez uma apresentação com o tema da 

redução da maioridade penal. 2º PONTO – Apresentações de Projetos Rita de Cassia fez a 

apresentação do projeto da Associação Mineira de Reabilitação-AMR (Sociedade Para 

Todos). Em seguida a Tereza Pontes fez a apresentação do projeto do Instituto Undió (Arte na 

Espera). Por último houve a apresentação do Projeto Verena do Boletim Informativo BIV. 3º 

PONTO – Matéria da Comissão de Fundo, Orçamento e Recursos Públicos O quórum reduziu 

para 16 conselheiros (as) neste momento. Márcia Alves apresentou a proposta de revisão de 

vários itens do Anexo da Resolução 114/2015 (Plano de Aplicação dos recursos do 

FMDCA/BH). A votação do Anexo foi feito por etapa. A revisão altera o item 5.4.3 

(acrescentando no texto convidados à essa proposta). Posto em votação, a primeira proposta 

da revisão foi aprovada por unanimidade. Em seguida neste Anexo foi apresentado proposta 

de suplementação de mais R$ 100.000,00 para capacitação de conselheiros tutelares. Posto em 

votação, a proposta de suplementação foi aprovada por 15 (quinze) votos favoráveis 01 (um) 

voto de abstenção. Próximo item foi o remanejamento de valores da Linha Fundação Itaú 

2013. Colocou-se proposta de remanejamento de valores de R$ 50.000,00 da atividade 

“Publicação de materiais relativos à Linha de Ação Fundação Itaú Social 2013 (cartilhas, 

ECAs de bolso, Presentation, Banners)” – Subação 0004 – Publicações Diversas, para a 

atividade “Linha de Ação Fundação Itaú Social - 2015 (Capacitação, através de oficinas para 

profissionais, técnicos de serviços, conselheiros tutelares e conselheiros de direitos das nove 

regionais administrativas do município de Belo Horizonte/MG) – Subação 0003: Capacitação 

e formação de atores de atendimento e defesa do sistema de garantia de direitos. Sendo assim, 

Onde se lê atividade “Linha de Ação Fundação Itaú Social - 2015 (Capacitação, através de 

oficinas para profissionais, técnicos de serviços, conselheiros tutelares e conselheiros de 

direitos das nove regionais administrativas do município de Belo Horizonte/MG)”, valor R$ 

104.185,33, leia-se R$ 154.185,33 e onde se lê atividade “Publicação de materiais relativos à 

Linha de Ação Fundação Itaú Social 2013 (cartilhas, ECAs de bolso, Presentation, Banners)”, 

valor R$ 97.455,92, leia-se R$ 57.455,92. 



Posto em votação, a proposta desta deliberação e a alteração do rodapé foi aprovada por 15 

(quinze) votos favoráveis 01 (um) voto de abstenção. Foram apresentadas em seguida 

pareceres favoráveis da Comissão de Fundos aos aditivos de prazo da Instituição Martim 

Lutero (Projeto “No Lixo tem Música”), Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança (Projeto “Pro 

bem Acolhimento Criança”), e da Associação Projeto Meninas da Dora (“Projeto 

Profissionalizante para a Vida CRSSJ”). Em votação, os aditivos dos três projetos foram 

aprovados por unanimidade. Em seguida a Comissão de Fundo apresentou o pedido favorável 

da Secretaria Municipal Adjunta de Lazer - SMAL solicitando alteração nos itens 05 e 11.2 

do plano de trabalho do projeto “Brincando na Vila” e solicitação de alteração no item 11.2 do 

plano de trabalho do projeto “Caminhar na Escola”. Em votação, ambas as solicitações da 

SMAL foram aprovados por unanimidade. A plenária foi encerrada as com a apresentação de 

Francisco Lelis Cappai e adolescentes da Oficina de imagens. Às 16h40mim a Presidente 

agradeceu a todos e encerrou a sessão extraordinária e nada mais havendo a tratar eu, Diana 

Margarida da Silva, secretaria ad hoc, conselheira e tesoureira da Diretoria do CMDCA BH, 

com a colaboração de Roberta Catarina Magalhães da Secretaria Executiva do Conselho, 

lavrei a presente ata. Esse documento deve ser aprovado em plenária. 

 

 

 


